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Uvod 
IR je delno strukturiran klinični intervju, oblikovan kot pomoč družinam pri odločanju o 
ciljih v IP. Zagotavlja izčrpne in poglobljene opise delovanja otroka in družine ter 
vzpostavlja takojšen pozitiven odnos med strokovnjaki in starši. Idealno je, če so 
izpraševalci usposobljeni za izvajanje IR. Vendar tudi če niso, ta protokol omogoča 
uspešno izvedbo IR strokovnjakom, ki imajo znanje o otrokovem razvoju in delovanju 
družin ter dobre spretnosti izpraševanja (vodenja intervjuja). Protokol lahko 
uporabljamo od začetka procesa (na primer pri dogovarjanju) do oblikovanja seznama 
prednostnih ciljev, ki so jih izbrali starši. Izpraševalec lahko zapisuje podatke na 
različnih stopnjah intervjuja. Ker je IR ocena potreb in hkrati opisna ocena delovanja 
otroka in družine, bodo nekateri strokovnjaki želeli obdržati izvod izpolnjenega 
protokola. Družina naj odloči, kako bomo protokol uporabili. Protokol sledi zaporedju 
korakov intervjuja. V krepkem poševnem tisku so zapisani deli besedil, ki jih 
izpraševalec po potrebi tudi prilagodi. Protokol lahko natisnemo in izpolnjujemo med 
pogovorom.  
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Priprave na srečanje 

1. Ko se dogovarjate za termin, družini povejte: 
a) »Srečanje bo trajalo 2 uri.« 
b) »To bo zgoščen pogovor o poteku vašega dneva oziroma o tistem, o 

čemer nam boste pripravljeni kaj povedati.« 
c) »Glavni namen srečanja je, da vam pomagamo prepoznati vaše potrebe, 

da bomo lahko oblikovali načrt podpore.« 
d) »Srečanje najbolje poteka, če ni nobenih motečih dejavnikov. Ali obstaja 

kdo, ki lahko pazi otroka, če te možnosti nimate, nam sporočite in bomo 
našli rešitev.« 

e) »Ne pozabite, da bomo za izvedbo srečanja potrebovali dve uri časa, 
vendar ga bomo izpeljali le enkrat letno.« 

2. Odločite se glede kraja srečanja. To je lahko dom ali drug tih prostor po izbiri 
družine. Če bo otrok prisoten, zaprosite, naj bodo doma na voljo stvari, kot so 
igrače, plenice in hrana. 

3. Odločite se glede termina srečanja. 
4. Če vam bo lažje, si poiščite drugega izpraševalca. To je še posebej priporočljivo za 

neizkušene izpraševalce ali tiste, ki imajo težave z zapisovanjem med potekom 
pogovora. 

5. Z drugim izpraševalcem se jasno dogovorite, katero vlogo želite, da prevzame: 
a) zapisovanje; 
b) pomoč pri izpraševanju o rutinah (če želite, da skupaj z drugim izpraševalcem 

skoraj v celoti izpeljeta intervju); 
c) dopolnjevanje izpraševanja, če izpustite kaj pomembnega (če želite izpeljati 

intervju večji del samostojno); 
d) zmanjševanje motečih dejavnikov, kot je npr. zaposlitev otrok (če že mora to 

nekdo narediti, je to vedno vloga drugega izpraševalca, ne prvega); 
e) vrednotenje odgovorov, ki so jih dale intervjuvane osebe. 

 
 
Ime starša, s katerim se dogovarjamo: __________________________________ 
 
Ime otroka: _________________________________________________________ 
 
Starost otroka: __________ Datum in ura intervjuja: _______________________ 
 
Kraj intervjuja: ______________________________________________________ 
 
Prvi izpraševalec: ___________________________________________________ 
 
Drugi izpraševalec: __________________________________________________ 
 
 
  



Priloga 1: R. A. McWilliam, Protokol za IR. V Branka D. Jurišić, Družine in rutine. IC Pika, 2017. 

3 
 

Postavitev v prostoru 

1. Posedite intervjuvano osebo (npr. mamo) pod kotom 45° glede na prvega 
izpraševalca. 

2. Posedite družinske člane skupaj in drugega izpraševalca poleg prvega. 
3. Če se pokaže možnost, potem je jedilnica nekoliko boljši prostor kot dnevni prostor, 

vendar nima pomena vztrajati. 
4. Navodila: poskrbite, da vsi vedo, kdo je kdo in zakaj je kdo tam. 
Seznam prisotnosti 

Ime Vloga 
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Uvod v intervju 

1. »Namen današnjega srečanja je pogovor o vsakodnevnih dejavnostih vaše 
družine, da ugotovimo, kaj si zares želite in kaj potrebujete v ZO. To je najboljši 
način, da organiziramo lastne misli. Ali se s tem strinjate? Česar ne želite povedati, 
zadržite zase. Pogovor lahko kadar koli prekinete ali zaključite. Ali se s tem 
strinjate? Na koncu bomo imeli seznam vsebin/ciljev, za katere želite, da se jim 
skupaj posvetimo. Ali se s tem strinjate? Če danes ne bomo zaključili, se bomo 
dogovorili za drug termin, vendar se bomo potrudili, da zaključimo danes, da bomo 
lahko čim hitreje začeli z obravnavami/intervencijami.« 
 

2. »Naj začnem s prvim vprašanjem. Kdo vse živi v gospodinjstvu z vami?« 

Kdo živi z vami Starost otrok 

  

  

  

  

  

 

a) »Zakaj je [vaš otrok] v ZO [ali napoten vanjo]?« 

Razlog za ZO: 

 

3. »Preden se pogovorimo o poteku dneva, nam, prosim, povejte, kaj vas najbolj skrbi 
v povezavi z vašim otrokom in družino?« 

Glavne skrbi: 

 

a) [Pokažite zanimanje in to zapišite, vendar brez dodatnega razglabljanja.] 
b) [Kadarkoli med intervjujem, ko starši omenijo težavo, željo ali karkoli, kar bi 

lahko bil cilj za družino, to označite. Sam poleg narišem zvezdico. Tako boste 
pomembne vsebine kasneje lažje našli.]  

c) »O teh stvareh vas bom več vprašal, ko bomo govorili o poteku celega dne.« 
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Spoznavanje dnevnih rutin 

4. »Kako se začne vaš dan?« 
a) [Bodite pozorni, da bo pogovor potekal o tem, kako začnejo dan starši in ne 

otrok.] 
b) ZAČNITE ZAPISOVATI NA STRANEH O RUTINAH. 

5. »Kaj počnejo drugi družinski člani?« 
a) [Če je otrok buden, pridobite opis, kaj otrok takrat počne.] 
b) [Ne glede na to, ali je otrok buden.] »Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako vam je 

všeč začetek vašega dneva?«  
6. »Kaj sledi?« 

a) [To je prehodno vprašanje čez celoten intervju. Staršem omogoča, da opišejo 
dan, namesto da izpraševalec predvideva, kaj družina počne, vključno z 
zaporedjem, v katerem to počnejo.] 

7. »Stopimo za korak nazaj in se osredotočimo le na to, kaj se dogaja, ko vaš 
otrok vstane?« 
a) [Običajno moramo starše pri pripovedovanju ustaviti oziroma upočasniti, ker še 

ne poznajo stopnje podrobnosti, ki jo želimo. Zgodnja jutranja rutina je 
priložnost, da staršem pokažemo, koliko podatkov potrebujemo o posamezni 
rutini.] 

8. [Če je to prva rutina, ki vključuje otroka.] »Kaj takrat počnete drugi?« [S tem 
vprašanjem skušamo določiti družinske pogoje za to rutino in kako se s tem 
spoprijema družina.] 

9. »Kaj počne vaš otrok?« 
a) [Omogočite odgovor na odprto vprašanje, in če je treba, nadaljujte z naslednjim 

vprašanjem.] 
b) »Kako dejaven je vaš otrok v tej rutini?« 

[Skušajte ugotoviti, ali je otrok visoko motiviran, samo sledi rutini ali ne 
sodeluje.] 

c) »Koliko je pri tem samostojen?« 
[Pri vprašanjih o otrokovi samostojnosti upoštevajte otrokovo razvojno raven.]  

d) »Kako v tem času navezuje socialne stike [če je potrebno, uporabite 
preprostejše izraze]?« 
[Pri vprašanjih o komunikaciji/sporočanju, samokontroli, sodelovanju in 
socialnih spretnostih upoštevajte otrokovo razvojno raven.]  

10. »Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se takrat počutite, kako ste 
zadovoljni.« [To je oblika vprašanja o zadovoljstvu.] 

11. [Ponovite vprašanja od 5 do 10 pri vsaki rutini.] 
12. [Če je potrebno, vprašajte …] »Preskočimo na čas, ko se pripravljate na 

večerjo.« [… ali na katerokoli drugo kasnejšo rutino, ko je treba pogovor 
preusmeriti oziroma premakniti naprej.] 
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RUTINE 

Skrbi 

*
 

 Ocena 
rutine 

 

 

To stran razmnožite po potrebi! 

  

1. Kaj takrat delajo drugi družinski člani? 
2. Kaj dela otrok? 
3. Kako otrok sodeluje v tej rutini? 
4. Kako samostojen je otrok v tej rutini? 
5. Kako starši komunicirajo z otrokom v tej rutini? 
6. Kako so starši zadovoljni s potekom te rutine? 
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Zaključek intervjuja 

13. [Po zadnji rutini vprašajte.] »Ali obstaja še kakšen značilen dogodek ali 
dejavnost, o kateri bi se želeli pogovoriti?« [Če imate čas, vprašajte o vikendih.] 

14. »Dovolite mi, da vam zastavim še nekaj splošnih vprašanj? Ko zvečer budni 
ležite v postelji, kaj vas skrbi?« [Zapišite odgovor in ga označite kot skrb, če je 
to primerno.] 

Skrb: 

 
15. »Ali je v vašem življenju kaj, kar želite spremeniti?« [Zapišite odgovor in ga 

označite kot skrb, če je to primerno.]  

Sprememba: 

 
16. »Sedaj bomo pregledali zapisano in se spomnili, kaj vas najbolj skrbi.« 

a) [Preglejte seznam označenih vsebin tako, da jih lahko vidijo tudi straši. 
Izpraševalec skupaj s starši pregleduje zapiske. To je pomembno tako s 
simbolnega kot praktičnega vidika.] 

b) [Lahko se zgodi, da bodo starši začeli dodatno razpravljati, vendar jih na tej 
stopnji sodelovanja k temu ne spodbujamo.] 

c) [Ne naredite seznama z zvezdico označenih skrbi.] 
Izbor vsebin/ciljev 

17. »Povejte mi, kaj želite, da je na seznamu vsebin, ki jih želite spremeniti.«  
a) [Zapišite, kaj so starši izbrali. Če je treba, starše spomnite na označene 

vsebine.] 
b) [Če starši omenijo spretnost, ki se ne navezuje na vsebino ali nalogo (npr. 

hočem samo, da bo govoril), vprašajte, v katerem delu dneva bi bilo za otroka 
koristno, da ima to spretnost.] 

c) [Če starši omenijo storitev, ki se ne nanaša na delovanje (npr. želim samo, da 
bi šel na fizioterapijo), vprašajte, za katero spretnost bi bilo to koristno, in nato, 
če je potrebno, v katerem delu dneva bi bila ta spretnost zanj koristna.] 

d) [Če se starši ne spomnijo vsega, kar so navedli kot pomembno, jim pomagajte 
z označenimi vsebinami. Posebno pozornost namenite potrebam staršev, če se 
starši usmerijo le na potrebe otroka.]  

18. [Ko je seznam 6–10 prednostnih ciljev enkrat oblikovan in je videti, da starši ne 
bodo dodali ničesar več, nadaljujemo.] »Razvrstimo sedaj izbrane vsebine glede 
na pomembnost. Katera od teh je za vas najpomembnejša?« [Na prednostni 
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lestvici jo oštevilčite z 1.] »Katera je naslednja?« [Tako nadaljujete skozi ves 
seznam.] 

Vsebine, ki se jim želimo posvetiti, so cilji, ki jih želimo doseči. 

Prednostna 
lestvica 

Cilj 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. »To je zelo dober seznam vsebin, ki se jim želimo posvetiti, in ciljev, ki jih želimo 
doseči. Posvetovali se bomo še z ostalimi člani tima in na naslednjem srečanju 
zapisali njihove in vaše zamisli o strategijah, s katerimi se bomo lotili teh vsebin in 
ciljev. Takrat se bomo tudi dogovorili, katere oblike podpore so najboljši odgovor 
na vaše potrebe.«  
 

 


